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Utkom från trycket
den 24 febr 1995

Länsstyrelsen beslutade den 11januari1994 med stöd av 19 § naturvårdslagen att avsätta Skatöns
naturvårdsområde.

Uppgifter om naturvårdsområdet
Kommun:

Söderhamn

Församling:

Söderhamn

Areal:

160 ha land och 190 ha vatten

Agare:

Söderhamns kommun

Lägesbeskrivning:

Vid kusten ca 12 km från Söderhamns centrum

Omfattning och
gränser:

Mark- och vattenområde som anges på kartan
till detta beslut.
Bebyggda tomter berörs inte av föreskrifterna om naturvårdsområde.
Områdesbestämmelser kommer att utfärdas för tomter och bebyggelse.

Naturvårdsförvaltare: Söderhamns kommun

Naturförhållanden
Berggrunden på Skatön består mestadels av sedimentgnejs och den, mot vittring och nedbrytning,
mer motståndskraftiga pegmatiten. Berget går i dagen i Skatberget som höjer sig 32 m över
havsytan.
Dominerande jordart är svallad morän, utbildad genom havets påverkan. De hårdast svallade
områdena består i klapperstensfält med tydliga strandvallar.
Det utsvallade materialet (svallgrus och svallsand) finns i skyddade vikar på södra och västra
delen av ön. Finkornigare material som mo, mjäla och lera finns i dag på havsbotten utanför
Skatöns stränder.
Ön domineras av skog av tallhedstyp. Den sträcker sig längs hela södra delen och upp mot
höjdpartierna där den glesnar och övergår i martallstyp.
I svackor finns täta grandungar. Mot strandzonen dominerar lövblandskog av björk och klibbal.
Till bilden hör också några mindre skogskärr samt en liten tjärn. Käiväxtiforan omfattar ca 350
olika arter.
Från biologisk synpunkt är de våta strandängarna, tallskogen och Skatrevet de mest intressanta

områdena. Vid Skatrevet kan man genom att följa vegetationsutvecklingen se hur olika
pionjärväxter avlöser varandra från strandlinjen och uppåt land.
Geovetenskapligt intressanta objekt finns också på ön, såsom block-samling med små grottor,
samt Skatberget med intressanta mineraler, isräffior och rundhällar.
Värden för friluftslivet
Skatön är lätt att nå från Söderhamns tätort. Ons fria och i allmänhet lättillgängliga stränder utgör
tillsammans med dess intressanta natur en stor tillgång för det rörliga friluftslivet vid en i övrigt av
fritidsbebyggelse och industri starkt ianspråktagen kust.
Kulturella värden
Skatön ingick i det jorddonationsbrev som Gustav II Adolf överlämnade vid Söderhamns stads
bildande. Skatön var troligen från 1300-talet och fram till sekelskiftet 1900 bebott av
fiskarbefolkning. Hamnen vid “Svarta sund” finns beskriven från 1346 då ärkebiskop Hemming
från Uppsala och biskop Hemming från Åbo var på resa för att fastställa gränser. Spår av
avspärrningar tros finnas runt Svartsundsrännan. (Källa: Sven Nordlund).
Bebyggelse
Bebyggelsen består enbart av fritidshus på arrendetomter. Den är huvudsakligen koncentrerad till
öns sydliga delar, och är i gott skick.
Bebyggda arrendetomter omfattas inte av föreskrifterna om naturvårdsområde.
Länsstyrelsens beslut
Det beskrivna området, vars avgränsning framgår av kartan till beslutet, bör av skäl som nämnts
skyddas och vårdas. Länsstyrelsen förklarar därför, med stöd av 19 § naturvårdslagen, området
som naturvårdsområde.
Ändamålet med naturvårdsområdet
Ändamålet med naturvårdsområdet är att i första hand bevara och främja öns värde för rörligt
friluftsliv och naturvård.
Föreskrifter
A. Föreskrifter med stöd av 19 § naturvårdslagen om inskränkning i markägares och annan
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturvårdsområdet.
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

uppföra byggnad eller anläggning
anordna upplag, annat än tillfälligt i samband med skogsbruk
bedriva täkt, schaktning, muddring, utfyllnad, tippning eller dikning.
Det är tillåtet att med enkla åtgärder bibehålla lämpligt vattendjup vid bryggor och i farled
sprida gödselmedel eller kemiska bekämpningsmedel
plantera ut växt- eller djurarter som är främmande för området
utföra annan skoglig åtgärd än vad som framgår av skötselplan och skogsbruksplan. Inom
skogsområden där inte skogsbruk bedrivs får ej heller tas ved
anlägga bilväg
jaga inom område som anges på kartan.

Av hänsyn till de boende får inte jakt bedrivas under lördagar och söndagar i september månad.
Lösspringande jakthund får användas vid jakt. Söderhamns jaktklubb får bestämma om ytterligare
regler för jakten.
B. Föreskrifter med stöd av 19 § naturvårdslagen om markägares och annan sakägares skyldighet

att tåla visst intrång.
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken och vattnet förpliktigas tåla att
åtgärderna i skötselplanen utföres, nämligen ut-märkning, anläggningar och anordningar för
friluftsliv samt fornvård.
C. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom
naturvårdsområdet.
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar skall förbud gälla att
1. framföra motordrivet fordon i terrängen. Moped och 3- alt 4-hjulig
terrängskoter får användas på väg och stig fram till tomt. Kommunens tillstånd krävs för skoter.
2. utan tillstånd från kommunen framföra större arbetsredskap såsom
grävare och traktorer på öarna
3. göra upp eld under tiden 1/6—15/8 utom på förberedda eldplatser
4. göra åverkan på skogen, busk-, ört- eller markvegetationen. Det är
tillåtet att ta bort lägre vegetation mellan strand och tomt
5. medvetet störa djurlivet
6. medföra hund som inte är kopplad.
Förbudet 1 gäller inte arrendator som färdas över isen eller snötäckt mark till sin arrendetomt.
D. Föreskrifter med stöd av 22 § naturvårdsförordningen om naturvårds-förvaltningen.
1. Naturvårdsförvaltare skall vara Söderhamns kommun. Vid förvaltningen skall kommunen
samråda med länsstyrelsen.
2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen genom att fastställa
skötselplanen.
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